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مدخـــل

تعتبــر منهجيــة اإلدارة بالنتائــج أحــد المناهــج اإلداريــة التــي تســتخدمها الحكومــات 
والمنظمــات الدوليــة لتوحيــد الجهــود نحــو التركيــز علــى نتائــج محــددة ســواء بطريقــة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة، والتأكــد مــن أن جميــع األطــراف المعنيــة فــي المشــروع 
تعــرف بشــكل محــدد ماهــي النتائــج المتوقعــة منهــا، وتكــرس الوقــت والمــال ألجــل 
تحقيقهــا بشــتى األدوات المتاحــة، ممــا يتطلــب نــوع عالــي مــن المرونــة والتغييــر أثنــاء 

ســير المشــروع بمــا يحقــق النتائــج المرجــوة.
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الهدف من الدليل:

يهــدف هــذا الدليــل المختصــر لمســاعدة العامليــن فــي منظمــات القطــاع غيــر الربحــي مــن 
إحــداث أثــر عميــق، مــن خــال تطبيــق الخطــوات الرئيســية التاليــة:

كتابة تقرير النتائج إدارة تطبيق النتائج التخطيط للنتائج متابعة وتقييم النتائج 
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: ماذا نقصد بمفهوم اإلدارة بالنتائج
ً
أوال

ســيأخذ هــذا الفصــل القــارئ الكريــم فــي جولــة مختصــرة علــى بعــض التعاريــف والمفاهيــم 
والفوائــد والقواعــد لمفهــوم اإلدارة بالنتائــج، حتــى تكــون مدخــل أساســي فــي فهــم وتطبيــق 

الخطــوات الرئيســية للمنهجيــة.

هــو منهــج إداري يســعى لحــث جميــع األطــراف المعنيــة فــي المشــروع أن تكــون جميــع 
أعمالهــم وإجراءاتهــم ومنتجاتهــم تهــدف لتحقيــق النتائــج المخطــط لهــا، وفــي المقابــل فــإن 
ــًا وبشــكل  جميــع أطــراف المشــروع يرفعــون لصاحــب القــرار البيانــات والنتائــج المحققــة فعلي
مســتمر التخــاذ القــرار المناســب فــي الوقــت المناســب ومحاســبة المســؤول ومعرفــة أوجــه 

القصــور وفــرص التحســين.
وهــذا يعنــي أن التغييــر الــذي نخطــط أن نحدثــه يحــدد لنــا الطريق والوجهــة، ألن اإلدارة بالنتائج 
ال تبــدأ بالتخطيــط لألنشــطة )دورة تدريبيــة(، بــل تبــدأ والنهايــة واضحــة، وتحــدد بشــكل واضــح 
مــا هــو التغييــر الــذي نحدثــه لفئــة محــددة، ممــا يتطلــب فهــم عميــق للواقــع، ثــم نقــرر مــا هــو 
التغييــر علــى المــدى القصيــر والمتوســط الــذي ينبغــي علينــا تحقيقــه، ثــم نحــدد األنشــطة التــي 

نعتقــد أنهــا تســاهم فــي تحقيــق هــذا التغييــر.
إذًا، طريقــة التفكيــر فــي منهــج اإلدارة بالنتائــج يبــدأ مــن النهايــة ثــم يرجــع للخلــف، وال يبــدأ 
بتحديــد األنشــطة التــي ممكــن القيــام بهــا، والشــكل التالــي يوضــح طريقــة عمــل منهجيــة 

اإلدارة بالنتائــج وفــق مــا يســمى بنظريــة التغييــر.

التعريف والمفاهيم
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التغـذيــة الـــراجعة

المدخات
المــــــــــوارد 

األنشطة
مالذي نقوم به

 المخرجات
 التغييــر الــذي حصــل
 فــي قــدرات األفــراد

أو الجهــات

الحصائل
 التغييــر الــذي حصــل
 فــي أداء األفــراد أو

الجهــات

األثر
 التغييــر الــذي حصــل
فــي حيــاة األفــراد

لمــاذامــاذاكيــف

النتائجالتطبيق ماذا نفعل؟
التغيير الذي نريد أن نحدثه

فــي نظريــة التغييــر، نقــوم بصياغــة فرضيــات مبنيــة علــى الواقــع المــدروس، بحيــث تشــكل لنــا 
هــذه التوقعــات العالقــة الســببية بيــن المــوارد واألنشــطة والمخرجــات والحصائــل والتــي مــن 
خاللهــا ســيحدث التغييــر الــذي نخطــط لــه، وعندمــا يأتــي التطبيــق نقــوم بعمــل متابعــة دقيقــة 
الختبــار الفرضيــات ونحلــل التغذيــة الراجعــة مــن العامليــن فــي الميــدان لنتأخــذ القــرارات الالزمــة 

بهــذا الشــأن، ويتــم تغييــر مــا يلــزم لنتأكــد مــن أننــا متجهيــن لتحقيــق التغييــر المخطــط لــه.

بدايـة التخطيط من هنــا
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بنــاء علــى النمــوذج الســابق فإننــا فــي مرحلــة التطبيــق )المــوارد واألنشــطة( نطــرح 
األســئلة التاليــة للمتابعــة:

هل الموارد المالية والبشرية )وغيرها( 
كافية لتحقيق المطلوب؟

إذا كانت اإلجابة با فا بد من تحديد 
المــوارد المهمــة واألساســية وكيــف 

ســيتم توفيرها

هــل هنــاك ظــروف محيطــة لــم ننتبــه 
لهــا قــد تـــؤثـــــر علــى فاعليــة عملنــــا؟

ماذا نخطط أن نعمل بشأنها؟

هل الموارد المالية والبشرية )وغيرها( 

كافية لتحقيق المطلوب؟

إذا كانــت اإلجابــة بنعــم فها يمكن أن 

تــدار بفاعليــة أكبــر لنعظــم مــن مقــدار 

النتائج

هل كانت األنشطة المخطط تنفيذها 
ال تحقق النتائج والتغيير الذي نريد؟

إذا كانت اإلجابة بنعم فنســأل ونقول 
كيف يمكن تعزيزها لتحقق نتائج أفضل، 
وهل يمكن تطبيقها في بيئة مختلفة 

وتحقق نفس النتائج؟

هل كانت األنشطة المخطط تنفيذها 
تحقق النتائج والتغيير الذي نريد؟

إذا كانت اإلجابة با فا بد من معرفة 
السبب واتخاذ قرار بتغيير األنشطة
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 منهجيــة اإلدارة بالنتائــج تحفــزك لمعرفــة كيــف يتحقــق األثــر وأن
تكــــون استراتيجيــــــــــــًا في عمليـــــــــــــة التغييـــــر اإليجــــــــابي للمجتمـــع

 التخطيط
  االستراتيجي

التطبيق

المتابعة التقـــاريــر

التقييـــم

 الشواهد
والتحليل

إعادة تصميم 
البرنامج
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ــة اإلدارة  ــم المشــاريع وفــق منهجي ــة تصمي يلخــص النمــوذج الســابق آلي
بالنتائــج، حيــث تتــم الرحلــة مــن خــال القيــام بالخطــوات التاليــة:

1. تشكل الفريق المالئم والخبير في القضية محل الدراسة 

2. يقــوم الفريــق بتحليــل الوضــع الراهــن لمعرفــة أبعــاد المشــكلة وتحدياتهــا واحتياجــات الفئــة 

المســتفيدة 

3. يتــم صياغــة التغييــر المســتهدف بنــاء علــى مخرجــات تحليل الوضع الراهــن، مع األخذ باالعتبار 

المــوارد والقدرات المتاحة

4. يتــم توزيــع المهــام والمســؤوليات علــى أعضــاء الفريــق مــع أهميــة وضــوح التغييــر المطلــوب 

عنــد الجميــع.

5. يتــم تنفيــذ األنشــطة واالســتراتيجيات التــي تــم االتفــاق عليهــا والتــي مــن المتوقــع أن تكــون  

ســببًا فــي إحــداث التغييــر المخطــط لــه.

6. تتم عملية المتابعة بشكل مستمر للتأكد من أن الفريق يسير في االتجاه الصحيح.

7. يتم التعامل مع أي طارئ أو تعديل مهم

8. يكتب تقرير يحوي الدروس المستفادة لتطوير المشاريع المستقبلية

قــد تعتقــد أن هــذه الخطــوات متسلســلة، ولكــن التجــارب الســابقة تؤكــد أنــه مــن 
المحتمــل أن ترجــع للــوراء خطــوة لتعديــل مــا يلــزم، ولذلــك تذكــر أن الهــدف إحــداث 
التغييــر وبالتالــي ال بــد أن تكــون المتابعــة دقيقــة لجميــع األنشــطة والعمليــات للتأكــد 

مــن أننــا نســير وفــق الخطــة
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: ماهي مبادئ منهجية اإلدارة بالنتائج؟
ً
ثانيا

التطبيق الشامل
 للمنهجية

إشراك اصحاب
 المصلحة

الكفاءة والفاعلية

المسؤولية

الشفافية

البساطة

التعلم

بنــاء ثقافــة شــمولية لتطبيــق مفهــوم  إلــى  تحتــاج المنظمــة 
كافــة  علــى  بهــا  تقــوم  التــي  األعمــال  جميــع  فــي  المنهجيــة 

اإلداريــة. المســتويات 

ــة )جهــة  ــة بالقضي مــن المهــم أن تكــون جميــع األطــراف المعني
حكوميــة مثــًا( لديهــم مشــاركة بحســب طبيعــة المشــروع حتــى 
نتأكــد مــن أن الجميــع متفــق علــى نــوع النتائــج النهائيــة التــي 

نخطــط للوصــول لهــا.

اإللتــزام مــن قبــل جميــع العامليــن بتحقيــق النتائــج المخطــط لهــا 
مهمــا كانــت المعطيــات والضــروف، وبأقــل تكلفــة ممكنــة مــع 

الحصــول علــى أفضــل النتائــج.

مــن المهــم أن تكــون األدوار واضحــة ومحــددة وكل طرف يعرف 
بالتحديــد مــا هــو المتوقــع منــه لتحقيــق النتائــج المخطط لها.

مهمــا كانــت النتائــج يجــب أن تكــون الحقيقــة هــي وحدهــا التــي 
تصــل ألصحــاب القــرار، حتــى يتخــذ القــرار المناســب قبــل فــوات 

اآلوان.

الوضــوح وتبســيط األمــور مطلــب مهــم حتــى يكــون الجميــع 
علــى مســتوى واحــد مــن الفهــم

حتــى نتطــور ال بــد مــن أن نتعلــم مــن المواقــف التــي تمــر بنــا وأن 
يتــم رصدهــا لمــن يأتــي بعدنــا.
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: ما ألخطاء الشائعة في تطبيق منهجية اإلدارة بالنتائج؟
ً
ثالثا

يتــم  ال  ولكــن  الراهــن  الوضــع  بتحليــل  القيــام 
الرجــوع لــه بشــكل وحــدد أثنــاء تصميــم البرنامــج 

القيــام بتحيــل الوضــع الراهــن بشــكل ســطحي 
التحديــات  جميــع  االعتبــار  فــي  األخــذ  وعــدم 

المشــروع علــى  المؤثــرة 

بناء مؤشرات قياس وإهمالها أثناء التطبيق

أثنــاء  الخطــة  علــى  التعديــل  وعــدم  الجمــود 
التطبيــق الفعلي للمشــروع بنــاء على المتغيرات 

التــي طــرأت علــى المشــروع

للقيــاس  قابلــة  وغيــر  طموحــة  نتائــج  وضــع 
بعــة لمتا ا و
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المرحلة األولى: التخطيط للنتائج

هنـــــــاك تســـع خطـــوات للتخطيـــط للنتــــائـــج

 تحليل المشكلة 
المجتمعية

تحديد المخاطر

صياغة الخطة

تصنيف التحديات

إعداد الموازنة

المتابعة 

إعداد نظرية التغيير

تحديد النتائج المرجوة

القياس

1

6

7

2

5

8

3

4

9
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الخطوة األولى: تحليل المشكلة المجتمعية

حتــى نتمكــن مــن وضــع النتائــج المســتهدفة، ال بــد أن نعــرف مــا هــي المشــكلة التــي نريــد 
حلهــا ومــا هــي أســبابها ومــن هــي األطــراف المتأثــرة بهــذه المشــكلة والذيــن يحتاجــون منــا 
للتدخــل، ومــن هــم األطــراف المعنيــة التــي قــد تســاعدنا فــي فهــم وحــل هــذه المشــكلة.

الخطــأ الشــائع فــي هــذه الخطــوة هــو عــدم الغــوص فــي أعمــال المشــكلة المجتمعية للبحث 
ــا الســتخدام  ــاج هن عــن األســباب الحقيقــة، والنظــر للمشــكلة بشــكل ســطحي، ولذلــك نحت

أدوات مثــل شــجرة المشــكالت 

 Broblem Tree شجـــرة المشكـات

األسبــــــاب

المشكلة

اآلثار



اإلدارة بالنتـــــائج 14

الخطوة الثانية : تصنيف التحديات   
من خالل التحليل الســابق ســوف نكتشــف العديد من التحديات والمشــاكل واالســباب التي 
أدت إليهــا، وبطبيعــة الحــال لــن نتمكــن مــن حــل جميــع المشــاكل، وبالتالــي نحتــاج وبشــكل 
اســتراتيجي أن نختــار المشــكلة األكثــر أهميــة والســبب األكثــر ارتباطــًا بالمشــكلة، وانتبــه أن 
تقــع فــي الفــخ، وتحــاول بحســن نيــة أن تســاهم حــل أكثــر مــن مشــكلة ومــن دون تركيــز 
اســتراتيجي، ممــا قــد يشــتت البوصلــة وال تكــون النتائــج المرجــوة واضحــة لجميــع األطــراف.

مرشحات الختيار المشكلة واألسباب المهمة

 مرشحـــــــات الختيـــــار
 المشكلة واألسباب

المهمة

 االرتباط برؤية واستراتيجية
الدولة

االرتباط برؤية ورسالة الجهة

 تركيز الجهات العاملة في
 نفس المشكلة

 قدراتنا ومواردنا المالية
 والبشرية والتقنية

 خبراتنا والدروس المستفادة
من التجارب السابقة

1

2

3

4

5
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الخطوة الثالثة: بناء نظرية التغيير  
بعــد مــا تشــكل لدينــا تصــور كامــل عــن المشــكلة وأســبابها وتــم تحديــد القضايــا التــي ســيتم 
التركيــز عليهــا، أصبــح لدينــا وعــي عــام بالمشــكلة واســبابها، وبالتالــي نحــن أكثــر قــدرة اآلن 
علــى تحديــد النتائــج التــي نســعى لتحقيقهــا وكيــف ســنحققها، وهنــا نســتطيع أن نبنــي نظرية 

التغييــر الخاصــة بالمشــروع.

كيف نبني نظرية التغيير

حدد التغيير المطلوب

 أبــدأ بتحـــديـــــــــــد
 الشروط الازمة
 لتحقيـــق التغييـر

المطلوب

أكتب الفرضيات 
والطرق واألنشطة 
التي سوف تحدث 

التغيير 

قم بصياغة 
المعطيات السابقة 
بشكل مترابط من 

خال الرسوم

أكتب نظريتك الخاصة 
والتي تشرح ما 

هو التغيير وكيف 
سيحدث
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الخطوة الرابعة: تصميم سلسلة النتائج  
مــن المفتــرض أنــك بــدأت فــي كتابــة سلســلة النتائــج مــن خــالل بنــاء نظريــة التغييــر للمشــروع 

)الخطــوة الثالثــة(، وألهميــة هــذه الخطــوة، تــم تفصيــل الحديــث عنهــا فــي الدليــل.
من المهم في البداية أن نوضح أن سلسلة النتائج يقصد بها المستويات الثالث )المخرجات 
– الحصائــل – األثــر( وتوضيــح العالقــة بينهمــا مــن خــالل أداة الشــرط والنتيجــة، بمعنــي أنــه 
إذا تــم تحقيــق المخرجــات فســوف تتحقــق الحصائــل وبالتالــي ســيكون األثــر المطلــوب، أي 

تعطــل فــي هــذه السلســلة ســيحد مــن النتيجــة النهائيــة.
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مصطلحات تستخدم في صياغة التغيير المطلوب ) من المهم أن تتم الصياغة على قاعدة 
األهداف الذكية(

الوقت والمكان المستهدفون أنواع التغيير أفعال التغيير

محلي محدد األفراد في المعرفة زيادة
محلي واسع المجتمعات في المهارات تقليل

عالمي الحكومات في الدوافع تطوير
محددة الزمن المنظمات في السلوك تقليل

في األنظمة تبني
في الخدمات تأسيس

في البيئة استخدام
دمج

شروط ومحددات صياغة عبارة التغيير 

واضحة في كافة 
المستويات الثاث

محددة - قابلة 
للقياس - منطقية-
مائمة للمنظمة-

محددة بوقت

منطقية العاقة 
والسبب بين 

مكوناتها

تستخدم عبارة 
تؤكد ما هو التغيير 

المطلوب

عاقتها واضحة مع 
المشكلة المختارة

123

45
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الخطوة الخامسة: إعداد الموازنة  

تكلفة الموارد 
البشـــريـــة

 تكلفة البرنامج

 تكلفة التشغيل

الرواتب والحوافز وخافه

السفر واألعمال اإلدارية والمواد الازمة

االيجار و تقنية المعلومات والخدمات
 واألمن والضيافة
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الخطوة السادسة: تحديد المخاطر وتقييم الفرضيات

ــة التــي مــن الممكــن  ــة والخارجي هــذه الخطــوة تهــدف لرفــع الوعــي حــول العوامــل الداخلي
أن تعيــق تحقيــق األثــر المقصــود، كمــا أنهــا تســاعد فــي التأكــد مــن أن الفرضيــات التــي بنيــت 

عليهــا نظريــة التغييــر، مــن الممكــن أن يتــم تحقيقهــا فــي الواقــع

مصفوفة المخاطر

التأثيـــــر
االحتمال صغيرة جدا 1 صغيرة 3 متوسطة 5 كبيرة 8 كبيرة جدا 10

كبيرة جدا 5 5 15 25 40 50

كبيرة 4 4 12 20 32 40

متوسط 3 3 9 15 24 30

صغيرة 2 2 6 10 16 20

صغيرة جدا 1 1 3 5 8 10
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الخطوة السابعة: صياغة الخطة

بناء على ما تم القيام به سابقًا، هل يمكنك إكمال المعلومات في الجدول التالي:

الشركاء وقت التقرير الشواهد المستهدف خط األساس
مؤشرات 
البرامج 
الرئيسية

الحصيلة رقم 1:

الحصيلة رقم  2:

الحصيلة رقم 3:
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الخطوة الثامنة: المتابعة وصياغة المؤشرات

الخطــوة المهمــة فــي عمليــة المتابعــة هــي صياغــة مؤشــرات محــددة قــادرة علــى تتبــع 
النتائــج، وإطــالع صاحــب القــرار علــى مســتوى التقــدم للوصــول إلــى التغييــر المطلــوب، 

ولذلــك مــن المهــم التأكــد مــن توفــر الشــروط التاليــة فــي المؤشــرات:

توضح كيفية قياس التغيير

واضحة وسهلة الفهم لكل األطراف المعنية

قادر على إعطاء مستوى التقدم

من الممكن توفر المعلومات الخاصة به

غير مكلفة ماليًا.

ال تزيد عن 4 وال تقل عن 2 مؤشر لكل نتيجة.

1

2

3

4

5

6
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المرحلة الثانية: تطبيق النتائج

تذكــر … أن كل مــا ســبق هــو فقــط للتخطيــط واالســتعداد لهــذه المرحلــة، الخطــأ الشــائع 
هنــا هــو االســتعجال فــي التنفيــذ مــن دون أخــذ الوقــت الكافــي للتخطيــط، اآلن يمكنــك أن 
تحقــق رغبتــك فــي التنفيــذ مــن خــالل الخطــوات الرئيســية الثالثــة، ولكــن أنتبــه أن تقــع فــي 

الفــخ وتركــز علــى األنشــطة أكثــر مــن التركيــز علــى التغييــر المخطــط لــه.

إدارة الموارد لتنفيذ األنشطة من أجل تحقيق المخرجات التي نفترض أنها 
ستساهم في الحصائل

ما هــو التنفيــــذ؟

تطبيــــق النتــــائــج

الخطوة األولى
التخطيط للتنفيذ

الخطوة الثانية
إدارة التنفيذ والمتابعة

الخطوة الثالثة
راجع خطتك وطورها

- حدد ماذا سوف تفعل
- من هم الشركاء؟

- حدد تكلفة األنشطة؟
- من المسؤول؟

- الوقت المحدد للنشاط
- أكتب خطتك وانشرها

- إدارة الموارد والجهود    
والشركاء.

- تابــع تقــدم المشــروع 
وحدد التحديات والفرص.

- راجع خطتك باستمرار
- عدل وغير ما يلزم
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قائمة باألسئلة المهمة لمتابعة المشروع

مصفوفة رصد التحديات

األسئلة المحور

•هل تم تنفيذ األنشطة التي ستعطينا المخرجات المتفق عليها وتم قياسها.
• ما فاعلية المؤشرات التي تم اختيارها في قياس المشروع.

• هل تم إدخال أنشطة جديدة لم يكن مخطط لها )لماذا(
• هل األنشطة بالفعل تحقق المخرجات المتفق عليها.

• هل هناك أي عوائق حصلت قد تعيق من تحقيق المخرجات

نطاق العمل

• هل تم تنفيذ األنشطة بحسب الوقت المحدد.
• هل هناك أنشطة تطلب تنفيذها وقت أطول )لماذا(

الوقت

• هل يواجه بعض الموظفين تحديات )معارف- مهارات-قناعات-ممكنات(
    في تنفيذ األنشطة )ماذا سوف تفعل(    

• هل تم تقييم أداء الموظفين.
• هل هناك حاجة لمزيد من التدريب والتأهيل.

• كيف هي دوافع الموظفين للعمل )مستوى التحفيز(

الموارد البشرية

• هل تم الـتأكد من تنفيذ المتطلبات من الشركاء.
• هل لدى الشركاء فهم واضح للنتائج المخطط لها.

• ما مستوى اهتمام الشريك بالمشروع.
الشركاء

• هل تم إشراك جميع الفئة المستهدفة في األنشطة.

• هل سببت األنشطة آلثار غير مقصودة على المجتمع )إيجابية أو سلبية(

• ما مستوى رضاهم عن األنشطة.
الفئة المستهدفة

المسؤول استراتيجيات التعامل 
معها

مستوى تأثيرها
)عالي – متوسط-

منخفض(
التحديات والعوائق النتيجة المخطط لها
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المرحلة الثالثة: متابعة وتقييم النتائج

بعــد التخطيــط والتنفيــذ تأتــي المتابعــة والتقييــم، والتــي تــم الحديــث عــن جــزء منهــا 
فــي المرحلــة الســابقة، وهنــا مزيــد مــن التنبيهــات المهمــة.

ما هي المتابعة؟
عملية رصد مستمرة لألنشطة المخطط لها أثناء التنفيذ للتأكد من تحقيقها للنتائج

ما هو التقييم؟
قياس مدى مائمة وأثر وكفاءة وفاعلية واستمرارية التدخات التي قامت بها 

المنظمة في مشروع على الفئة المستهدفة

◀ أنــت بحاجــة إلــى أن تكــون عمليــة المتابعــة والتقييــم شــمولية، بمعنــى أنهــا تغطــي جميــع محــاور نظريــة 
التغييــر التــي تــم تصميمهــا فــي مرحلــة التخطيــط )المــوارد – األنشــطة – المخرجــات- الحصائل-التغييــر 

المطلــوب( ألنــك قمــت بعمليــة افتراضيــة لطريقــة تحقيــق النتائــج، فهــل تــم ذلــك عنــد التنفيــذ.

◀ السؤال الجوهري، لو تم تنفيذ المشروع مرة أخرى ما لذي سوف يتغير.

◀ ال بــد مــن التخطيــط للمتابعــة التقييــم مــن بدايــة المشــروع حتــى نتمكــن مــن جمــع البيانــات المطلوبــة 
فــي الوقــت المناســب.

◀ مــن المهــم أن نتأكــد أن ثقافــة المتابعــة والتقييــم موجــودة فــي المنظمــة، البعــض قــد يراهــا عــدم  
الثقــة فــي األشــخاص وخصوصــًا إذا كان المشــرف علــى المشــروع يتابــع بشــكل تفصيلــي، ولذلــك فــإن 
التأكيــد عــن أن ممارســة المتابعــة هــي لغــرض التأكــد مــن تحقيــق المنظمــة للنتائــج يعتبــر أحــد القضايــا 

المهمــة التــي ينبغــي العنايــة بهــا.

◀ تأكــد مــن تعبئــة نمــوذج خطــة المتابعــة الــذي عــرض فــي المرحلــة الســابقة، وأن لديــك اإلجابــة علــى 
االســئلة التــي طرحــت.
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◀ مــن معاييــر التقييــم العالميــة: المائمــة )مــدى مناســبة المشــروع للفئــة المســتفيدة( الفاعليــة )مــدى 
تحقــق النتائــج المخطــط لهــا( الكفــاءة )مــدى اســتخدام المــوارد بالشــكل المطلــوب لتحقيــق النتائــج( 

األثــر )مــدى تحقــق األثــر( االســتدامة )مــدى اســتمرارية األثــر علــى الفئــة المســتفيدة(

◀ مــن فوائــد المتابعــة، هــو نقــل المعرفــة والخبــرة للفريــق ولألجيــال القادمــة، مــن خــال الــدروس 
المســتفادة، ولذلــك يفتــرض مــن مديــر المشــروع نقــل المعرفــة الضمنيــة إلــى معرفــة صريحــة.

◀ ال تركز كثيرًا على اإلجراءات واألنشطة، المهم لدينا هي النتائج.

◀ بطبيعــة الحــال هنــاك أطــراف وعوامــل أخــرى ســاهمت فــي تحقيــق األثــر النهائــي، وبالتالــي فــإن إثبــات 
دور المنظمــة فــي األثــر الــذي حــدث مــن خــال البيانــات والتقاريــر، ومقــدار مســاهمتها أمــر مهــم لصاحــب 

القــرار والمتبرعين.

◀ هل تم إشراك جميع األطراف المعنية وسؤالهم أثناء عملية التقييم.

◀ هل لديكم المعرفة والمهارة الكافية في إعداد تقارير المتابعة والتقييم.

◀ نــوع فــي أدوات المتابعــة والتقييــم )االســتبانة – الرصــد والماحظــة- المقابات-مجموعــات التركيــز-
التقاريــر الحكوميــة( حتــى يتوفــر لديــك مدخــات كميــة ونوعيــة كافيــة.

◀ حــدد كــم هــي عــدد تقاريــر المتابعــة أثنــاء تنفيــذ المشــروع، ومتــى تســلم، وتأكــد أن التقريــر يســاعد 
صاحــب القــرار علــى معرفــة الواقــع كمــا هــو ألجــل اتخــاذ القــرار المناســب، ليــس مقصــود التقريــر هنــا أن 

تعــرض النتائــج اإليجابيــة فقــط بــل البــد مــن الشــفافية كمبــدأ مهــم.

◀ تحتــاج أحيانــًا إلــى أنــواع متعــددة مــن تقاريــر التقييــم بحســب طبيعة الفئــة المســتهدفة بالتقرير )مجلس 
اإلدارة – الحكومة-المانحين-الفئة المستهدفة - الشركاء(

◀ أكتب في تقرير التقييم آلية جمع البيانات وكيف تمت.

◀ نــوع فــي طــرق عــرض البيانــات ســواء مــن خــال الصــورة المناســبة أو المقارنــة مــع نتائــج ســابقة أو مــن 
خــال الرســوم البيانيــة.
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في الختــــــام
هــذا الملخــص يهــدف الطــالع القــارئ الكريــم ببعــض الممارســات العالميــة حــول 
كيفيــة تحقيــق النتائــج بفاعليــة، وهــو ال يغنــي عــن الدليــل التفصيلــي، الــذي يحتــوي 

علــى الكثيــر مــن المعلومــات.
ومثــل هــذه المنهجيــات تحتــاج للممارســة واالطــالع بشــكل مســتمر، حتــى نتمكــن 

مــن تطبيقهــا بأفضــل صــورة ممكنــة.

رابط الدليل




